
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑ 

เมื่อวันที่  ๑๔  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม ๐๘๙ ๑๖๒๙๘๖๑ 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๐ ๑๙๔๖๓๗๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๘ ๖๐๓๘๑๙๓ 
๖ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒๒๘๔๓ 
๗ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗๒๑๙๐๘๐๕ 
๘ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๘ ๑๓๖๐๙๐๗ 
๙ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑๕๔๐๓ 

๑๐ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓๙๒๕๒ 
๑๑ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑๓๑๘๘ 
๑๒ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘๔๕๘๖ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  
๒ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว  
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์  
๔ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง  
๕ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา  
๖ นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว ปลัดเทศบาล พิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว  
๗ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน  
๘ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร  
๙ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ  

๑๐ นายสมพงศ์ ลือเรื่อง นักวิชาการศึกษา สมพงศ์ ลือเรื่อง  
๑๑ นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อภิญญา  ศรีแก้ว  

 
 



- ๒ - 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๒ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 
๑๓ นายไพรทูล  สีกอกมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๓ ไพรทูล  สีกอกมาตย์  

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

เมื่อเวลา  ๑๐.๐๕  น.  สมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่ม ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

๑. ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า   เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๒๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔  และตามมติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลนาค า      
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘   ระหว่างวันที่ ๑ –  ๓๐  สิงหาคม  พ .ศ. ๒๕๕๘ 
ก าหนด  ๓๐  วัน ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนา ค า  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ .ศ. 
๒๕๕๘  เป็นต้นไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
รับทราบ 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑ 
ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึก รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๑  
กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ได้น าส่งให้ทุกท่าน และได้อ่านมาแล้ว มีสมาชิกฯท่านใด จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครับ 



 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ – 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมวิสามัญ  สมัย

ที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยออกเสียง  ๑๒  เสียง   
 
เรื่องกระทู้ถาม 

 ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
 ไม่มี  

                                       
เรื่องท่ีเสนอใหม่   
 
๕.๑  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๓  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์ และแก้ไข

งบประมาณ  ในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ

ประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรว บรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓ ) พ.ศ.
๒๕๕๒   

มาตรา  ๖๒  จัตวา   ใหสภาเทศบาลพิจารณาร างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ าย 
ตามมาตรา  ๖๒  ตรีวรรคหา  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต วันที่ไดรับรางเทศบัญญัติ
จากนายกเทศมนตรี   หากสภาเทศบาลพิจารณาไม แลวเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม เห็น
ชอบใหตราเทศบัญญัตินั้น   ใหรางเทศบัญญัตินั้นตก ไป  และให ใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใน  ปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน  ในกรณีเชนวานี้ใหผู้วาราชการจังหวัดเสนอ
รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย   ใหมีค าสั่งยุบสภาเทศบาล   ในการพิจารณาร างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ ายของสภาเทศบาล  การเสนอ  การแปรญัตติหรือการกร ะท าดวย
ประการใดๆ  ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยอ อมในการใชงบประมาณรายจาย 
จะกระท ามิได 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

   



 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  บัดนี้  ถึงเวล าที่

นายกเทศมนตรีต าบลน าค า   จะได้เสนอ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๒๕๕๙  ต่อสภาเทศบาลต าบลนาค าอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลนาค า  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าทุกท่าน  ได้
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 
๑.   สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
เทศบาลต าบลนาค ามีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ ๓๐  เดือน กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๑๑,๖๔๒,๕๘๔.๕๕   บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม                     ๔,๑๗๒,๔๒๘.๗๓      บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม         ๘,๑๗๒,๔๒๘.๗๓      บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย  
          จ านวน  -   โครงการ             รวม      -    บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
          จ านวน     -     โครงการ          รวม      -      บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง          ๓,๗๗๙,๙๘๘.๐๐    บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
(๒.๑) รายรับจริงทั้งสิ้น                   ๒๔,๐๐๒,๒๔๘.๒๒    บาท   

      ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร            ๑๕๕,๙๙๗.๕๕    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ    
      และค่าใบอนุญาต            ๑๔๓,๒๗๒.๐๐    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         ๒๕๐,๘๔๐.๙๘    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
      และการพาณิชย์      -       บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๑๕๔,๒๒๘.๙๓   บาท 
 หมวดรายได้จากทุน            -         บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              ๑๔,๘๘๒,๗๕๓.๗๖   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          ๘,๔๑๕,๑๕๕.๐๐   บาท 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕ – 
(๒.๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน        ๘,๐๓๘,๖๙๐.๐๐    บาท 
(๒.๓) รายจ่ายจริง  จ านวน      ๒๒,๘๙๕,๔๓๓.๐๔       บาท             ประกอบด้วย 
 
งบกลาง                                                     ๑,๗๘๒,๓๐๑.๐๓  บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจางชั่วคราว)       ๗,๘๙๐,๗๐๒      บาท
งบด าเนินงาน 
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  ๘,๗๙๘,๗๙๖.๒๕๔ บาท 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                    ๒,๑๒๗,๓๘๐.๐๐  บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)        -       บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)             ๒,๒๙๖,๒๕๓.๗๖  บาท 
(๒.๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                                                   ๘,๐๓๘,๖๙๐.๐๐      บาท 
(๒.๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                                                      จ านวน  ๒,๖๖๓,๐๐๙.๐๐  บาท 
๓.  งบเฉพาะการ        
 ประเภทกิจการประปา 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  มี  รายรับจริง -   บาท    
       รายจ่ายจริง -   บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร /กสท./อ่ืน  ๆ  จ านวน          -   บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จ านวน          -   บาท 
  ก าไรสุทธิ    จ านวน  -   บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  วันที่.................... จ านวน        -   บาท 
  ทรัพย์จ าน า     จ านวน           -   บาท 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ – 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          เทศบาลต าบลนาค า 
        อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 

๑.๑ รายรับ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น   ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

รายรับ 
รับจริง 

ปี ๒๕๕๗ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๙ 

รายได้ที่จัดเก็บเอง    

    ๑.๑ หมวดภาษีอากร   ๑๕๕,๙๙๗.๕๕ ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๔๓,๒๗๒.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๒๐๐.๐๐ 

๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๕๐,๘๔๐.๙๘ ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

- - - 

๑.๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๕๔,๒๒๘.๙๓ ๓๖๔,๐๐๐.๐๐ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ 
๑.๖ หมวดรายได้จากทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

    รวมรายได้ที่จัดเก็บ ๗๐๔,๓๓๙.๔๖ ๗๔๘,๐๐๐.๐๐ ๗๐๕,๒๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร ๑๔,๘๘๒,๗๕๓.๗๖ ๑๖,๘๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๔๙๔,๘๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๔,๘๘๒,๗๕๓.๗๖ ๑๖,๘๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๔๙๔,๘๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๔๑๕,๑๕๕.๐๐ ๘,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่ได้รับการอุดหนุนจาก อปท.ในเขต อ.อุบล
รัตน์ 

- - - 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - 

รวมรายได้ที่รัฐบาลและอปท.ในเขตอ าเภออุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘,๔๑๕,๑๕๕.๐๐ ๘,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๔,๐๐๒,๒๔๘.๒๒ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 



- ๗ - 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

         เทศบาลต าบลนาค า 
         อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 

 
๑.๒  รายจ่าย   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น   ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๙ 

จ่ายจากงบประมาณ    
๑.งบกลาง ๑,๗๘๒,๓๐๑.๐๓ ๒,๗๐๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๘๑,๐๐๐.๐๐ 
๒.งบบุคลากร ๗,๘๙๐,๗๐๒.๐๐ ๙,๓๕๑,๓๒๐.๐๐ ๘,๕๐๖,๓๐๐.๐๐ 
๓.งบด าเนินงาน ๘,๗๙๘,๗๙๖.๒๕ ๘,๗๐๕,๑๑๙.๐๐ ๑๐,๔๙๑,๔๐๐.๐๐ 
๔.งบลงทุน ๒,๑๒๗,๓๘๐.๐๐ ๒,๗๕๗,๗๖๑.๐๐ ๑,๔๓๙,๕๐๐.๐๐ 
๕.งบเงินอุดหนุน ๒,๒๙๖,๒๕๓.๗๖ ๒,๔๘๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๘๑,๘๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๒๒,๘๙๕,๔๓๓.๐๔ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๒๒,๘๙๕,๔๓๓.๐๔ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ของเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๑,๒๐๒,๒๔๐ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๕๙๑,๘๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา ๔,๗๗๘,๖๐๐ 
แผนงานสาธารณสุข ๑๙๔,๕๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔๕๓,๖๐๐ 
แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๐๙๔,๙๖๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ๑๖๗,๓๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๘๕,๙๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,๒๙๐,๑๐๐ 
แผนงานการเกษตร ๖๐,๐๐๐ 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
งานงบกลาง ๒,๔๘๑,๐๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร       รวม  ๑๔๙,๐๐๐   บาท 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน    ๒๒,๐๐๐   บาท 
 ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐   บาท  
 ภาษีป้าย      จ านวน      ๗,๐๐๐   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม    ๓๐,๒๐๐   บาท 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน    ๓๐,๐๐๐   บาท 
  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
 ค่าปรับการผิดสัญญา     จ านวน         ๒๐๐   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม  ๑๙๐,๐๐๐   บาท 
 ดอกเบี้ย       จ านวน  ๑๙๐,๐๐๐   บาท 
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม  ๓๓๖,๐๐๐   บาท 
 ค่าขายแบบแปลน     จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ     จ านวน   ๑๓๖,๐๐๐   บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร      รวม      ๑๔,๔๙๔,๘๐๐   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ   จ านวน         ๗,๑๐๐,๐๐๐   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ   จ านวน         ๒,๘๘๔,๘๐๐   บาท 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน  ๒๗๐,๐๐๐   บาท 
 ภาษีสุรา       จ านวน        ๑,๒๐๐,๐๐๐   บาท  
 ภาษีสรรพสามิต      จ านวน        ๒,๑๐๐,๐๐๐   บาท  
 ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน             ๔๐,๐๐๐   บาท  
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน           ๓๕๐,๐๐๐   บาท  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน    จ านวน           ๕๕๐,๐๐๐   บาท  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม       ๙,๘๐๐,๐๐๐   บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
 ที่ถ่ายโอนเลือกท า     จ านวน         ๙,๘๐๐,๐๐๐   บาท 



 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

- ๑๐ - 
ขณะนี้เวลา ๑๒ .๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพัก        

การประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร  และในช่วงบ่ายจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.  เพ่ือ
รับฟังการชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕๙  ต่อ  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ครับผม 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
หลังจากพักรับประทานอาหาร กลางวัน  เรามาเริ่มด าเนินการประชุมในช่วงบ่าย ขอ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ต่อ ขอเชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  กระผมขอชี้แจง

รายละเอียดร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙  ต่อดังนี้ 
  

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร ๕,๗๒๙๐๔๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๘๙๒,๐๐๐ ๖,๙๘๑,๐๔๐ 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๖๒๔,๖๔๐ ๐ ๐ ๒,๖๒๔,๖๔๐ 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๓,๑๐๔,๔๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๘๙๒,๐๐๐ ๔,๓๕๖,๔๐๐ 
งบด าเนินงาน ๒,๕๓๘,๔๐๐ ๓๓๘,๘๐๐ ๑,๒๙๗,๕๐๐ ๔,๑๗๔,๗๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๔๒๐,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ ๒๔๔,๕๐๐ ๗๕๑,๕๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๑,๗๑๘,๔๐๐ ๒๕๑,๘๐๐ ๔๖๐,๔๐๐ ๒,๔๓๐,๖๐๐ 
  ค่าวัสดุ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ 
  ค่าสาธารณูปโภค ๐ ๐ ๔๒๒,๖๐๐ ๔๒๒,๖๐๐ 
งบลงทุน ๐ ๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ 
  ค่าครุภัณฑ์ ๐ ๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ 

รวม ๘,๓๐๒,๔๔๐ ๖๙๘,๘๐๐ ๒,๒๐๑,๐๐๐ ๑๑,๒๐๒,๒๔๐ 



- ๑๑ - 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร ๓๗๐,๒๐๐ ๐ ๓๗๐,๒๐๐ 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๓๗๐,๒๐๐ ๐ ๓๗๐,๒๐๐ 
งบด าเนินงาน ๑,๑๕๖,๖๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑,๒๒๑,๖๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๙๗,๐๐๐ ๐ ๙๗,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๘๖๙,๖๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๙๓๔,๖๐๐ 
  ค่าวัสดุ ๑๙๐,๐๐๐ ๐ ๑๙๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๕๒๖,๘๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑,๕๙๑,๘๐๐ 
 
 
แผนงานการศึกษา 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร ๒๘๘,๐๐๐ ๐ ๒๘๘,๐๐๐ 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒๘๘,๐๐๐ ๐ ๒๘๘,๐๐๐ 
งบด าเนินงาน ๖๔๒,๐๐๐ ๒,๐๒๓,๖๐๐ ๒,๖๖๕,๖๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๑๕๖,๐๐๐ ๐ ๑๕๖,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๔๐๖,๐๐๐ ๘๗๖,๐๐๐ ๑,๒๘๒,๐๐๐ 
  ค่าวัสดุ ๘๐,๐๐๐ ๑,๑๔๗,๖๐๐ ๑,๒๒๗,๖๐๐ 
งบลงทุน ๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ 
  ค่าครุภัณฑ์ ๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ 

รวม ๙๓๐,๐๐๐ ๓,๘๔๘,๖๐๐ ๔,๗๗๘,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
แผนงานสาธารณสุข 

         งาน 
      งบ 

งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบด าเนินงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
  ค่าวัสดุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ 

รวม ๑๙๔,๕๐๐ ๑๙๔,๕๐๐ 
 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

         งาน 
      งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบด าเนินงาน ๔๕๓,๖๐๐ ๔๕๓,๖๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๔๕๓,๖๐๐ ๔๕๓,๖๐๐ 

รวม ๔๕๓,๖๐๐ ๔๕๓,๖๐๐ 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร ๘๖๗,๐๖๐ ๘๖๗,๐๖๐ 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๘๖๗,๐๖๐ ๘๖๗,๐๖๐ 
งบด าเนินงาน ๑,๒๐๕,๐๐๐ ๑,๒๐๕,๐๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๗๑๔,๐๐๐ ๗๑๔,๐๐๐ 
  ค่าวัสดุ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ 
งบลงทุน ๒๒,๙๐๐ ๒๒,๙๐๐ 
  ค่าครุภัณฑ์ ๒๒,๙๐๐ ๒๒,๙๐๐ 

รวม ๒,๐๙๔,๙๖๐ ๒,๐๙๔,๙๖๐ 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

         งาน 
      งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๘๗,๓๐๐ ๘๗,๓๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๘๗,๓๐๐ ๘๗,๓๐๐ 

รวม ๑๖๗,๓๐๐ ๑๖๗,๓๐๐ 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

         งาน 
      งบ 

งานกีฬา 
และนันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน ๓๔๕,๙๐๐ ๒๓๕,๐๐๐ ๕๘๐,๙๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๓๔๕,๙๐๐ ๒๓๕,๐๐๐ ๕๘๐,๙๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 

รวม ๓๖๐,๙๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๖๘๕,๙๐๐ 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         งาน 
      งบ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบลงทุน ๑,๒๙๐,๑๐๐ ๑,๒๙๐,๑๐๐ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑,๒๙๐,๑๐๐ ๑,๒๙๐,๑๐๐ 

รวม ๑,๒๙๐,๑๐๐ ๑,๒๙๐,๑๐๐ 
 
 
แผนงานการเกษตร 

         งาน 
      งบ 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 

งบด าเนินงาน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
  ค่าวัสดุ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 



- ๑๔ - 
แผนงานงบกลาง 

         งาน 
      งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง ๒,๔๘๑,๐๐๐ ๒,๔๘๑,๐๐๐ 
  งบกลาง ๒,๔๘๑,๐๐๐ ๒,๔๘๑,๐๐๐ 

รวม ๒,๔๘๑,๐๐๐ ๒,๔๘๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  แยกตามแผนงานต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา 

 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้น าเสนอรายละเอียด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕๙   ให้กับท่ีประชุมสภา เทศบาลได้รับทราบ      
ขอเชิญท่านสมาชิ กสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า      
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕๙  วาระท่ี ๑  (ขั้นรับหลักการ )   
ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่  อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่
จะรับหลักการดังกล่าว  และก่อนที่จ ะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่นั้น  
ผมขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  ดังนี้  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ  ๔๘  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ    
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น   
เป็นกรรมการ   ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นนั้นก าหนด  โดยใ ห้น าวิธีการเลือกในข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบนี้  มาใช้บังคับโดย  
อนุโลม  แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ      
หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ  กรณีองค์การบริหารส่วนต า บลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ  ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ   ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือ
แจ้งมติของสภาท้องถิ่นท่ีไม่รับหลักการแห่ง   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลั กการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ี
สองและวาระท่ีสามตามล าดับ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๕ - 
ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้  

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด  
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง   ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็   เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง   เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค า
แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านสท.วงสา  แก้วโบราณ 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร   ท่านสมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผมนายวงสา  แก้วโบราณ  ขอซักถามใน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล  
นาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕๙   ขอซักถามในร่าง   
เทศบัญญัติ หน้า  ๖๙  ข้อ  ๒  โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาส  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบริการรถรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า  เป็นการจ้างเหมารวมการจ้างเหมาบุคคลด้วยหรือเป็นการจ้างเฉพาะรถ
รับส่งเท่านั้น  ขอให้ชี้แจงทบทวนให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจอีกครั้ง  และขอสอบถามเหตุผลว่า
เหตุใดจึงไม่มีโครงการการศึกษาดูงานปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติฯ ขอบคุณครับ 

 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถาม เชิญครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชาญชัย  

ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ขอเรียนชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกฯได้ซักถามดังนี้   
โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมารถบริการรถรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาค า  เป็นการ
จ้างเหมาเฉพ าะรถรับส่งเท่านั้นครับ  เป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสงเคราะห์       
เด็กผู้ด้อยโอกาส  ครับ 

ส าหรับโครงการศึกษาดูงานนั้น  เนื่องจากในปี  ๒๕๕๙  เทศบาลต าบลนาค าเป็น
เจ้าภาพงานแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์  ซึ่ง ต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับค่าใช้จ่าย            
ที่จะ เกิดข้ึนจากการเป็นเจ้าภาพ  ผมจึงจ าเป็นต้องตัดโครงการศึกษาดูงานออกจาก         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ครับ 

 



 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๖ - 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่   ถ้าไม่ มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่

ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็น ควรให้ความเห็นชอบ รับหลักการ ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕๙  
โปรดยกมือ 

 
มีมติ เห็นชอบ รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๑  เสียง 
 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ไม่รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โปรดยกมือ 
 

ไม่มีผู้ยกมือ 
 

งดออกเสียง 
 
 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นเอกฉันท์     โดยออก
เสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

 
เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  วาระท่ี ๑  (ขั้นรับหลักการ)  ล าดับ
ต่อไป ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ   แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้   

วรรคสอง “...”  
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน

การพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมตริับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะ ต้องก าหนด  
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง      ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

- ๑๗ - 
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก ็ เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง   เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค า
แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  
กรณีการพจิารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

สืบเนื่องจาก การประชุมสภาเทศบาลต า บลนาค า ครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม   
๒๕๕๗  ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลนาค า 
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 

๑. นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายวงสา  แก้วโบราณ   กรรมการ 
๓. นายอรุณ  นาหัวนิล   กรรมการ/เลขานุการ 
ผมจึงขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า เห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้มีการ

คัดเลือกไว้เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  หรือมี
สมาชิกท่านใด  เห็นควรให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่  โปรดแสดงความคิดเห็น 

 
เห็นชอบให้ คณะกรรมการแปรญัตติ   ที่ได้รับคัดเลือก เมื่อคราว การประชุมสภา

เทศบาลต าบลนาค า  ครั้งแรก   เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ .ศ.๒๕๕๗   ท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการ แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบปร ะมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙                                   

 
ผมขอ หารือและมีข้อ เสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. 
– ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องท างานคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอ่ืนอีกหรือไม ่ 

 



 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสมพงษ์  สิงห์น้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๘ - 
เห็นชอบตามท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลนาค าเสนอ 
   

เรื่อง อ่ืน ๆ 
 
ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นายค ามุข  อ่อนเหลา  คณะกรรมการที่ด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องธนาคารต้นไม้  และผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์  จะมาประชุมร่วมกับ
ชาวบ้าน  เรื่องธนาคารต้นไม้  ณ  ศาลาไม้ใหญ่  หมู่ที่  ๓  บ้านกุดกระหนวน  เวลา  
๑๓ .๓๐  น.  ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว  ตาม วันเวลา ที่
กระผมได้แจ้งต่อท่ีประชุมครับ 

 
ในนามคณะผู้บริหาร  ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ที่พิจารณาให้ เห็นชอบรับ

หลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙   

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

นาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอแจ้งเรื่องล าห้วยคุมมุม
ขาด  บริเวณท่ีเคยขาดเป็นประจ าทุกปีขอให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาซ่อมแซมด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล     

ต าบลนาค า   ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน       
ผมนายสมพงษ์  สิงห์น้อย  ขอแจ้งเรื่องถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้านนาค า  ไปถึงปากทาง       
มีสภาพช ารุดเป็นหลุมลึก  ขอให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาแก้ปัญหาด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

นาค า  ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่อง
อ่ืนๆ  แจ้งที่ประชุม  ดังนี้ 

๑.  ขอให้ซ่อมแซมสนามกีฬาบ้านหนองขาม  เนื่องจาก อุปกรณ์ออกก าลังกายและ
เครื่องเล่นช ารุด 

๒.  ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อรถเข็นเพื่อเก็บขยะไปทิ้ง  ว่าได้ด าเนินการแล้วหรือยัง 
๓.  ขอสอบถามเรื่องโครงการบุญประเพณีโนนสาวเอ้  ที่ไม่มีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ 
 
 
 
 



 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๑๙ - 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
นาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องอ่ืนๆ  ขอสอบถาม
ดังนี้ 

๑.  ขอสอบถามเรื่องพิจารณางบประมาณในการติดต้ังหอถังประปาหมู่บ้าน 
๒.  เรื่องการก าหนดวันมอบบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน   
ขอบคุณครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

นาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอแจ้งว่าถนนบ้านกุด
กระหนวน  เส้นที่จะผ่านไปหนองโนช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ขอเสนอให้ทางคณะผู้บริหาร
พิจารณาจัดหาหินคลุกเพ่ือซ่อมแซม  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชาญชัย   

ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ขอเรียนชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกฯได้ซักถามดังนี้  
๑.  เรื่องล าห้วยคุมมุมขาด  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน  มีฝนตกชุกในช่วงนี้  เครื่องจักร

หนักไม่สามรถเข้าพ้ืนที่เพ่ือซ่อมแซมได้  ผมจะน ากระสอบทรายไปซ่อมแซม เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนครับ 

๒.  เรื่องถนนสายหน้าโรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์  ที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  สัปดาห์หน้า
ผมมอบหมายให้ท่านรองนายกสมหมาย  มหาหิงส์  ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นเพ่ือขอยางมะตอยถุงมาซ่อมแซม 

๓.  เรื่องการซ่อมแซมเครื่องเล่นบริเวณสนามกีฬาบ้านหนองขาม  หมู่ที่   ๙  ทาง
คณะผู้บริหารมีแผนการที่จะซ่อมแซม  และเก็บ เครื่องเล่นที่ช ารุดเสียหายและเป็นอันตราย
ออกครับ 

๔.  เรื่องการจัดซื้อรถเข็นเก็บขยะอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครับ 
๕.  เรื่องโครงการบุญประเพณีโนนสาวเอ้  ก าลังศึกษารายละเอียดอยู่  จึงไม่ได้บรรจุ

โครงการดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติฯปีนี้ครับ 
๖.  เรื่องหอถังประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๔  ผมขอดูรายละเอียด เกี่ยวกับระเบียบอีกครั้ง

หนึ่ง   และขณะนี้ก าลังท าหนังสือประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนถังบรรจุน้ าจ านวน  ๑๐๐  ถัง  เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง   ซ่ึงทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรับปากว่าจะให้การสนับสนุน 

๗.  เรื่องการก าหนดวันมอบบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน  ผมขอปรึกษาหารือ
กับทางคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเรามีกิจกรรมหลายงานในเดือนสิงหาคมนี้        
เมื่อก าหนดวันที่แน่นอนได้จะน ามาแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ 

 



 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๒๐ - 
๘.  เรื่องการจัดหาหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนน เส้นทางไปหนองโน   ผมจะพิจารณาหา

หินคลุกไปซ่อมแซมให้ตามที่ท่านสท.อุดม  เจริญศรี  ได้ร้องขอมาครับผม 
 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้ตอบข้ อซักถามท่านสมาชิกทุกท่าน  มีเพ่ือน

สมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  หากไม่มีแล้ว  ใน วันนี้เราได้ด าเนินการ
ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด    
ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  หัวหน้าส านักปลั ด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

 
 

                                                   (ลงชื่อ )  สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๓  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    ๑๙    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา    ๑๐.๐๐    น. ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
    (ลงชื่อ)          สมพงษ์  สิงห์น้อย    ประธานกรรมการ 
                 ( นายสมพงษ์  สิงห์น้อย ) 
 
    (ลงชื่อ)       บรรดาศักดิ์ ขามก้อน    กรรมการ    

                   ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

     (ลงชื่อ)      สมนึก     ชัยหัส        กรรมการ/เลขานุการ 
               ( นายสมนึก     ชัยหัส ) 
 
 


